Aambeienbehandeling met barron band
In deze folder geeft Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie na uw
behandeling voor aambeien met een Barron band. Wij adviseren u deze informatie
goed te lezen. Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend arts
aan u verteld.
Na de behandeling
U bent op de polikliniek behandeld voor
aambeien. De arts heeft 1 of meer
elastiekjes om de aambeien geplaatst
(‘barron-ligatie’). Deze elastiekjes
klemmen de aambeien af, waardoor die na
enkele dagen afsterven. De aambeien
sterven na 5 tot 10 dagen af. Ze verlaten
uw lichaam met de ontlasting, samen met
de elastiekjes. Het wondje geneest met
een klein litteken. Dit duurt ongeveer 3 tot
4 weken. Soms is één behandeling niet
voldoende om alle aambeien te
behandelen en moet de behandeling na
verloop van tijd herhaald worden.
De behandeling kan een ongemakkelijk
aandrang gevoel geven, dat is normaal en
meestal houdt dat één dag aan. Probeer
uw ontlasting op te houden tot circa 6 uur
na de behandeling! In het begin kan er
zeker (weer) bloedverlies komen. Schrik
daar niet van.
Pijnbestrijding
Bij veel pijn, aandrang of een
ongemakkelijk gevoel kunt u paracetamol
(2 tabletten) in nemen. Blijft u veel pijn
houden, neem dan contact op met de
polikliniek via 0181 65 83 35.

Ontlasting
Houdt de ontlasting makkelijk na de
behandeling. Misschien heeft u van uzelf
al makkelijke ontlasting of heeft u van uw
huisarts al een laxeermiddel gekregen.
Anders schrijft de arts u een laxeermiddel
voor. Dit kunt u vaak direct gaan halen bij
uw eigen apotheek. Blijf dit gebruiken tot
aan het volgende bezoek of zo lang als
nodig is.
Het laxeermiddel krijgt u in zakjes en moet
u zelf doseren. Meestal is één zakje
genoeg (met een groot glas water). Is dit te
veel, gebruik dan een half zakje. Is dit te
weinig, dan kunt u maximaal 3 zakjes per
dag gebruiken. U kunt zelf bepalen op
welk tijdstip u het laxeermiddel inneemt.
Effect van de behandeling
De Barron band behandeling heeft even
nodig om goed te werken. Het kan 6
weken duren voordat het totale effect
bereikt is. Maakt u zich dus geen zorgen
als er niet direct verbetering van de
klachten is. Indien nodig ziet de arts u
terug na 6 weken voor een tweede
behandeling.
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Soms is het belangrijk dat er naast de
behandeling van de aambeien ook een
onderzoek wordt gedaan van de hele dikke
darm. De arts zal hier voor dan een
afspraak maken. Dit onderzoek (onder een
roesje) kan ook in t Spijkenisse Medisch
Centrum gebeuren. De dokter die de
scopie doet kijkt de gehele darm na en
verwijderd eventuele poliepen.
Tot slot
Inzien medische gegevens
Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw
medisch dossier inzien. U kunt ook
inloggen via onze website
www.spijkenissemc.nl.

Neemt u voor vragen, meer informatie of
het afmelden van een afspraak contact op
met de Chirurgie via 0181-65 83 81 of via
0181 65 83 35.
Raadpleeg onze website voor de actuele
tijden.
Buiten kantooruren kunt u contact
opnemen via het algemene
telefoonnummer 0181-65 88 88.

Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed
door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag
vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het
ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie
vindt u op www.dezorgnota.nl.
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